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Høringsinnspill kommuneplan 

  

B17A og B17B: Øvre Gokstad og Fjellheimveien. 

  

Vi viser til konsekvensutredning av de omtalte områdene. 

B17A Øvre Gokstad ble i 2019 omgjort til LNF-område i forrige rullering av 
kommuneplanen. Saken skapte stort engasjement i befolkningen i Sandefjord og det kom 
inn mange innspill til kommunen som fremdeles er høyaktuelle og som i den senere tid 
har vist økt betydning på bakgrunn av usikkerheten i Europa samt i verden 
forøvrig."matsikkerheten har fått en høyt prioritet i det norske samfunnet og det er helt 
naturlig konsekvens i den tid vi nå er i. Vi har nå forstått at vi ikke kan basere oss på at 
vi kan kjøpe oss ut av matsikkerheten.    . Sandefjords blad omtalte saken i flere artikler. 
Sommeren 2018 skrev hele 861 personer under på en underskriftsaksjon med parolen:» 
Nei til boligbygging på dyrket mark på Øvre Gokstad! Ja til evig jordvern og omregulering 
av området til LNF-areal!» 

  

Konsekvensutredningen som er foretatt i forkant av ny arealdel i kommuneplanen 
gjeldene i perioden 2023-2035 støtter opp om argumentene fra få år tilbake, og vi 
registrerer at området ikke anbefales omdisponert til boligformål. 

  

Området må også sees i sammenheng med B17B Fjellheimveien. Både B17A og B17B har 
naturmessige forhold og kvaliteter som en eventuell nedbygging vil ødelegge totalt. De 
klimamessige konsekvensene av nedbygging vil være svært negative. Begge områdene 
innehar og har nærhet til kjente kulturminner og det er grunn til å tro at kjente og 
ukjente kulturminner vil gå tapt ved eventuell nedbygging. Det er også viktig å 
ivareta  fremtidige Sandefjordsfolk, så de kan få tilgang til den siste grønt korridoren fra 
utmark og inn til bysentrum som blir bare mer og mer viktig. 

  

Veiene i området består av trange boliggater. Det har vært flere ulykker i området og det 
er flaks at ikke alvorlige personskader har oppstått. En eventuell utbygging vil måtte 
resultere i omfattende endring av veinettet. 

  



Begge områdene må også sees opp mot Preståsen som attraktivt turområde for mange 
mennesker i sentrumsområdene. Begge områdene er hyppig brukt som tur og 
rekreasjonsområder i dag. B17A benyttes utenom vekstsesong, mens B17B brukes hele 
året. 

  

Vi vil bare nevne et eksempel på hva som nylig skjedde i et området som ble omregulert 
til boligformål. 

Det var i dette området fredede eiker som etter reguleringsbestemmelsene skulle bli 
stående. Når utbygger var ferdig med området og boligene solgt søkte borettslaget om 
dispensasjon for å felle det ene eiketreet som kommune sa ja til. 

Overnevnte eksempel viser bare at når man får tillatelse til boligbygging/næring kan 
dette på sikt føre til at naturtyper må vike. 

  

Vi støtter med dette opp om konklusjonene i konsekvensutredningen og håper virkelig at 
det politiske flertallet i Sandefjord fortsatt ser verdien av å bevare begge områdene for 
fremtidige generasjoner. 

  

Med vennlig hilsen 

  
Hans Petter Enge 
Ragnar E. Enge 
Sigrun I. Enge 
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